
 

Załącznik nr 2 

WZOR UMOWY 

zawarta w dniu ........................... w Będzinie 

pomiędzy Skarbem Państwa - Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Będzinie, z siedzibą 

w Będzinie 42-500, przy ul. Gzichowskiej 27, NIP 625-20-40-858, reprezentowanym przez: 

 

- Magdalenę Saladrę-Bartosik – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie,                      

zwanym dalej Zamawiającym  

 

a  

- ……………………………………………………………………………… 

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwani „Stronami”, zaś każde z osobna „Stroną”. 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1   

pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych).  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

posiadającego aktualne badania techniczne, o parametrach określonych w zapytaniu 

ofertowym z dnia 14.10.2022 r. oraz formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do: 

1) dostarczenia pojazdu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego                           

w Będzinie, przy ul. Gzichowskiej 27 

2) udzielenia gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Dostarczony samochód spełnia wymagania określone przepisami prawa obowiązujące na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu 

drogowego. 

4. Wykonawca wraz z pojazdem ma obowiązek dostarczyć: 

- instrukcję obsługi w języku polskim, 

- książkę gwarancyjną lub inny dokument stanowiący dowód udzielenia gwarancji, ze 

szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, który będzie podstawą do dochodzenia 

roszczeń z tytułu gwarancji, 

- książkę przeglądów serwisowych,  
- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot 

umowy określony w § 1 w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zapłaty należności 

przez Zamawiającego. 



 

 
§ 3  

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Wartość niniejszej umowy wynosi:  .........................................  zł brutto, słownie: 
 ........................................... złotych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje realizację wszelkich świadczeń 

niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania umowy. Wartość wynagrodzenia 

jest niezmienna, wystarczająca, kompletna i uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy,  

a także zysk za pełne wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisanie niniejszej umowy przez Strony. 

4. Zapłata należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia przelewu            

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany               

w fakturze w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze: 

1) jest rachunkiem dla którego, zgodnie z art. 62a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe  (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek 

VAT; 

2) znajduje się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                

(j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) . 

7. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności 

wystawionych dokumentów księgowych przez Wykonawcę, w tym formy przekazania 

dokumentów przez Wykonawcę, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności 

do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy czym termin zapłaty liczyć się 

będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów. 

8. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez Zamawiającego polecenia obciążenia 

rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku Wykonawcy. 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: mechanicznej na wszystkie zespoły               

i podzespoły bez limitu kilometrów, na perforację lakierniczą oraz na perforację 

nadwozia na okres ………… lat. 

2. Okres gwarancji będzie liczony od dnia wydania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu. 

3. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest 

Zamawiający. 

4. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji będzie polegało na usuwaniu przez 

Wykonawcę usterek lub wad pojazdu. 

5. Zawiadomienie o zaistniałej wadzie lub usterce Zamawiający przesyła drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ………………….. Przesłanie przez Zamawiającego 

zgłoszenia o zaistniałej wadzie lub usterce uznaje się za dostarczone w dniu przyjęcia 

oświadczenia przez serwer Wykonawcy i zarejestrowania na nim odpowiednich 

danych. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o terminie przystąpienia do 

usunięcia wad i usterek oraz zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o zaistniałej usterce lub wadzie. 



 

 

7. W przypadku naprawy gwarancyjnej, mającej trwać dłużej niż 14 dni od dnia 

zawiadomienia o zaistniałej usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, nieodpłatnie pojazd 

zastępczy o parametrach technicznych porównywalnych do pojazdu podlegającego 

naprawie. 

8. W przypadku stwierdzenia usterki lub wady elementu pojazdu, która była już 

trzykrotnie naprawiana, Wykonawca zobowiązany jest, w ramach obowiązków 

gwarancyjnych, do dostarczenia Zamawiającemu nowego elementu pojazdu wolnego 

od wad, o wymaganych parametrach jakościowych i technicznych. 

9. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad i usterek lub odmowy ich usunięcia, 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

10. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie,                     

a w przypadku usuwania usterek ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek lub wad. 

11. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji, w tym załatwienie wszelkich formalności związanych z: usunięciem usterki 

lub wady, demontażem elementów pojazdu, transportem do naprawy gwarancyjnej             

i odbiorem z naprawy, pokrywa w całości Wykonawca. 

12. Niezależnie od uprawnień z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia uprawnień z rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 5 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązującą formą odszkodowania będą mogły być niżej określone kary umowne. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,1% ceny brutto, o której mowa           

w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 

2) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi - 0,1 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad, zgodnie z § 4 ust. 5; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1; 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych                     
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada. 

§ 6 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy                 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 



 

następującym: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających                                 

z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów - w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

2) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które umożliwia Wykonawcy 

wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia 

do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych 

na skutek działania siły wyższej; 

3) zmiany przedmiotu umowy na przedmiot umowy o równych lub wyższych parametrach 

przy zachowaniu cen wskazanych w umowie pod warunkiem, że Wykonawca wystąpi                 

z takim wnioskiem do Zamawiającego i udowodni, że wystąpiły okoliczności od niego 

niezależne, których - działając z należytą starannością - nie mógł przewidzieć, a nowo 

proponowany przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego; 

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

2. Dokonanie powyżej wskazanych zmian, wymaga pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz                         

z uzasadnieniem. 

§ 7 

Porozumiewanie Stron 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest 

………………….  tel …………………… 
2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie umowy jest ............................, 

tel ………………….. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz 

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części 

na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące. 

5. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

 

 

 

Załączniki: 

- zapytanie ofertowe  

- formularz oferty  


